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االفتتاحية
 5أكتوبر  2020يجدد زخم احلراك
ومطلبه األساس دولة مدنية مايش
عسكرية ،يك ال تتكرر مآيس 500
قتيل النتفاضة أكتوبر 1988
زيــارة وزيــر الدفــاع األمريــي مــارك
إســر للجزائــر مطلــع هــذا الشــهر كانــت
ســتكون عاديــة لــو أن النظــام احلاكــم
رشعــي ومنتخــب ديمقراطيــا يعــر عــن
إرادة الشــعب اجلزائــري ويدافــع عــن
مصــاحل بلــده .لكــن واحلــال غــر ذلــك فانــه
يحــق للجزائريــن الشــك بــأن الزيــارة
تنــدرج يف إطــار تجنيــد اجليــش اجلزائــري
للقتــال بالوكالــة عــن القــوى الغربيــة يف
حروبهــا يف الســاحل ،بحســب ترصيــح
مســؤول غــريب لرويــرز .بهــذه المناســبة
نذكــر برســالة رشــاد الموجهــة للجيــش يف
شــقها المتعلــق بفضائــل الدولــة المدنيــة
عــى األمــن اخلــاريج.
ومــع اســتمرار اللغــط بخصــوص الســجال
األيديولــويج يف احلــراك ،واســتمرار حملــة
الدعايــة المغرضــة ضــد رشــاد نتنــاول
برتكــز شــديد تصــور احلركــة لموضــوع
الهويــة الوطنيــة والعلمانيــة ،ورضورة بنــاء
التوافــق الوطــي الديمقراطــي .وتوحيــد
اجلهــود وتوجيــه بوصلتهــا نحــو تجســيد
شــعار احلــراك اجلامــع لتمديــن احليــاة
السياســية وإرســاء الرقابــة الشــعبية
عــى القــوات المســلحة واصــاح أجهــزة
االســتخبارات يبقــى اخلــاص الوحيــد
لمعضلــة الرشعيــة.
يف العــدد كذلــك ترجمــة حلــوار جريــدة
الوطــن عــر موقعهــا اإللكــروين باللغــة
الفرنســية مــع يــي مخيوبــة عضــو
المجلــس الوطــي حلركــة رشــاد .ويف
النرشيــة أيضــا مســاهمات مــن فــروع
احلركــة بمختلــف واليــات الوطــن.

2

حركة رشاد ضمن حراك  22فرباير
2019

3

المفوضية السامية أللمم المتحدة
حلقوق اإلنسان تفضح األخبار
الكاذبة لوكالة األنباء اجلزائرية

وداعا طارق زدام
()2020-1985

10

حوار جريدة الوطن مع ييح مخيوبة،
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جهــة يقيّــد حريــة المشــاركة يف النقــاش الســيايس ،ومــن جهــة أخــرى
ينطــوي عــى خطــر إحلــاق األذى بجــز ٍء مــن المجتمــع ،م ّمــا قــد يدفعــه،
عاجـ ًـا أم آجـ ًـا ،إىل التم ـرّد ردًا عــى إقصائــه مــن المجــال الســيايس .إ ّن
الســماح للمواطنــن والمواطنــات بالتعبــر عــن أنفســهم بحريــة ،وحــى
بطــرح مقرتحــات سياســية تتمــاىش مــع معتقداتهــم الدينيــة أو الثقافيــة،
أمــر ٌ مــروع ورضوري ،وهــذا مــا يدافــع عنــه العديــد مــن الفالســفة
المعارصيــن البارزيــن مثــل يورغــن هابرمــاس.
[)Jurgen Habermas( ]6
 6التوافق الوطين والممارسة الديمقراطيةاعتــرت حركــة رشــاد دائــمًا النقــاش والتقــارب بــن القــوى السياســية يف
اجلزائــر رضورة مُ لّحــة .وحــى قبــل إنشــاء احلركــة ،شــارك بعــض أعضائهــا
منــذ ينايــر  1992إىل جانــب نشــطاء سياســيني آخريــن ومدافعــن عــن
حقــوق اإلنســان ،مــن خلفيــات أيديولوجيــة مختلفــة ،يف شــى اللقــاءات
والمناســبات للتعبــر عــن رأيهــم الرافــض اللنقــاب واللنتهــاكات
اجلســيمة حلقــوق اإلنســان الــي تلتــه .وكانــوا حارضيــن – أو دعمــوا –
العقــد الوطــي لســانت إجيديــو ( ،)1995وشــاركوا ً
أيضــا يف العديــد مــن
اجتماعــات المعارضــة ،ســواء يف اجلزائــر [ ]7أو يف اخلــارج [ .]8إ ّن رشــاد
تؤمــن بالنقــاش وقــد عملــت دائ ًمــا عــى إطــاق المبــادرات واالســتجابة
بشــكل إيجــايب لــكل الدعــوات الــي تجمــع كافــة اجلهــات الفاعلــة يف
المجتمــع المــدين دون إقصــاء ّ
ل
ألي طــرف ،وهــذا يف حــ ّد ذاتــه يشــك ّ
مبــدأ ً أساس ـيًا لرشــاد ،متـــمث ّ ًل يف تشــجيع التشــاور والتعــاون مــع كافــة
الفاعلــن السياســيني وممثــي المجتمــع المــدين.

 5ال ُهوية الوطنية وال َعلمانيةتؤمــن رشــاد بــأ ّن لــكل مجموعــة برشيــة ،صغــرة كان أم كبــرة ،احلــق يف
اســتخدام وتطويــر ثقافتهــا ولغتهــا أو لهجتهــا .إن دولــة القانــون تحــرم
مؤسســة عــى الرشعيــة الشــعبية .ونأمــل أن
الشــعب بــكل تنوّعــه ألنهــا ّ
نشــهد اليــوم الــذي تدعــم فيــه دولتنــا جميــع اخلصوصيــات الثقافيــة الــي
تتكـوّن منهــا األمــة اجلزائريــة وتشـكّل ثراءهــا .تســتند الهويــة اجلزائريــة،
الــي مُ زجــت عــر قــرون مــن التاريــخ ،يف المقــام األوّل إىل اإلســام
واألمازيغيــة والعروبــة ،وقــد اســتفادت مــن روافــد أخــرى ،بدرجــة أق ـلّ،
مــن ديانــات وثقافــات وحضــارات أخــرى .مــن هــذا المنطلــق ،تدعــو رشــاد
إىل احــرام وترقيــة مقوّمــات هويتنــا الوطنيــة ،فهــي ملــك للمجتمــع الــذي
يقــع عــى عاتــق جمعياتــه ومنظماتــه ومؤسســاته احلــرة األخــرى ،مهمــة أمانة حركة رشاد
ـأي حــال  15أوت 2020
احلفــاظ عليهــا وتنميتهــا خدمــة للصــاحل العــام .لكــن ال ينبغــي بـ ّ
مــن األحــوال أن تُــداس مقومــات الهويــة أو يتــ ّم احتكارهــا مــن قِبــل
الســلطة السياســية القائمــة ،فالدولــة غــر مخوّلــة بفــرض قــراءة أو نهــج
[https://www.ssrc.org/publications/view/haber� ]6
يتعلــق بالعنــارص المكوّنــة لهويتنــا .وهــذا مــا يقودنــا إىل توضيــح نقطــة
/mas-and-religion
ل جــدل ســاخن تتعلّــق بال َعلمانيــة.
أخــرى ،مح ـ ّ
[http://aljazair24.com/national/29295.html ]7
ـك أنــه نقــاش رضوري ومفيــد ،لكــن يجــب إدارتــه بعقالنيــة واعتــدال [ ]8يف عــام  2000مــع لويــزة حنــون وعــي يحــى عبــد النــور وعبــد
ال شـ ّ
وبصــرة .فمــن الــروري أن تُــدار شــؤون المدينــة مــن قِبــل ســلطة مدنيــة احلميــد براهيمــي ومحمــد حــريب وآخريــن .ويف  2008مــع عبــد احلميــد
تمســكنا باإلســام ،ألنــه ال يوجــد مهــري وصــاح الديــن ســيدهم ولهــواري عــدي وأحمــد بــن محمــد ورشــيد
منتخبــة وهــذا ال يتعــارض يف يشء مــع ّ
يف اإلســام نظــام رجــال ديــن يزعمــون حكــم الشــعب “باســم اللــه” .إ ّن معــاوي وآخريــن .اجتماعــات مختلفــة يف  2018-2019مــع أحــزاب
رشــاد تدعــم وتدعــو إىل بنــاء فضــاء ســيايس جامــع يشــمل اجلميــع ،وال FFSو  FISو  HMSو  ، RCDإخل.
يمـ ّـز بــن مختلــف مكوّنــات المجتمــع عىل أســاس أيديولــويج أو عقائدي،
ويحــرم األقليــات ،ويضمــن التعــاون الســليم بــن جميــع اجلزائريــن مــن
ً
انطالقــا مــن مرجعيتــه .لكــن مــا
ل
أجــل بنــاء المجتمــع وتشــييد الدولــة ،ك ٌّ
نالحظــه هــو أ ّن العديــد مــن الذيــن يتبنّــون ال َعلمانيــة يف اجلزائــر يُســيئون
إليهــا يف واقــع األمــر أكــر ممــا يخدمونهــا .ونجــد نوعًــا مــن االغــراب
الثقــايف لــدى البعــض ،إىل درجــة مــن التبعيــة جعلــت “نموذجهــم” الوحيــد
لل َعلمانيــة هــو النمــوذج الســائد حاليًــا يف فرنســا .يف حــن أ ّن ّأي فكــر
عقــاين ونقــدي ومنفتــح عــى العالــم ســيجد أن هــذا النمــوذج هــو يف
الواقــع انحــراف ورؤيــة شــاذة ،مدانــة حــى يف معظــم الــدول الغربيــة،
تعســف
حيــث تقتــر ال َعلمانيــة يف هــذه البلــدان عــى حمايــة الديــن مــن ّ
الدولــة وضمــان عــدم تدخــل الكنيســة يف شــؤون الدولــة ،بينمــا اتخــذت
ً
شــكل مــن أشــكال التطــرّف المعــادي للديــن،
ال َعلمانيــة يف فرنســا
وبشــكل أكــر عدائيــة تجــاه الديــن اإلســامي عــى وجــه اخلصــوص.
بالنســبة حلركــة رشــاد ،النظــام الســيايس الــذي نصبــو إليــه يجــب أال
يحــرم المتديّــن أو المدافــع عــن لغتــه أو ثقافتــه مــن المشــاركة يف
النقــاش الســيايس ،فمثــل هــذا التوجّــه يشــكل خطــأ جســيمًا ،ألنــه مــن
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حقــوق اإلنســان باجلزائــر ،و بعــض الممضــن عــى الشــكوى لديهــم
ســوابق عدليــة ،و جميــع الممضــن ليســوا مقيمــن يف اجلزائــر لمــدة 10
ســنوات و مقدمــو العريضــة هــم مزدوجــو اجلنســية و منهــم مــن ال يملك
اجلنســية اجلزائريــة” هــذا مــا بينــه الســكرتري المــري أول أمــس عــى
موجــات إذاعــة مونــي كارلــو الدوليــة (. “ )3

وكالــة األنبــاء اجلزائريــة (واج) واإلذاعــة والتليفزيــون اجلزائــري كانتــا
دومــا وســائل االتصــال اخلاصــة بالنظــام العســكري الــذي يبــث دعاياتــه
األمنيــة ،السياســية ،االقتصاديــة ،االجتماعيــة والثقافيــة  ...لكــن يف عهــد
عبــد المجيــد تبــون وناطقه الرســمي عمــار بلحيمر ،أصبحت هــذه الهيئات
الرســمية مصــدرا حقيقيــا للكــذب وناقلــة أللخبــار المزيفــة بالرغــم مــن
أن نفــس النظــام قــد مــرر يف  22أفريــل  2020قانونــا يعاقــب تــداول
المعلومــات المغلوطــة.
أكــر شــاهد عــى ذلــك مــا تــم تداولــه حــول مســرة المواطنــن
اجلزائريــن ووقفتهــم يف ســاحة األمــم المتحــدة يف جنيــف الــي دعــوا
فيهــا إىل إطــاق رساح المعتقلــن السياســيني يف اجلزائــر ،والــي رضبــت
مصداقيــة وكالــة األنبــاء واالذاعــة والتلفــزة اجلزائريــة .يف يــوم األحــد 23
أوت  2020تجمــع مــا بــن  250و  300جزائــري و جزائريــة يف ســاحة
األمــم المتحــدة بجنيــف مردديــن شــعار “ أطلقــوا المعتقلــن” ومطالبــن
احلكومــة بالتوقــف عــن قمــع المظاهــرات (.)1
كان مــن مــن بــن هــؤالء المواطنــات والمواطنــن مــن شــارك يف مســرة
مســاندة للمعتقلــن الــي انطلقــت مــن منطقــة شــامبريي بفرنســا و
دامــت  8أيــام ،قطعــوا خاللهــا أكــر مــن  100كلــم و التحــق بهــم كثــرون
يــوم األحــد يف ســاحة األمــم المتحــدة قادمــن مــن عــدة مناطــق يف
ســويرسا ،فرنســا وألمانيــا.
يف صبــاح اليــوم المــوايل للوقفــة ،قدمــت مجموعــة مــن الذيــن شــاركوا
يف المســرة رســالة إىل المفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان التابعــة
أللمــم المتحــدة ،ميشــال باشــي ،مطالبــن فيهــا تذكــر احلكومــة
اجلزائريــة بالزتاماتهــا فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان و “ مســاءلة
الســلطات يف أرسع وقــت ممكــن حــول االعتقــاالت والســجن التعســفي
وكل المحاكمــات غــر العادلــة “ )2(.يف األول مــن ســبتمرب نــرت
وكالــة األنبــاء اجلزائريــة (و أ ج) مقــاال موســوما بصــورة كبــرة لقاعــة
االجتماعــات التابعــة أللمــم المتحــدة بجنيــف مصحوبــا برمــز األمــم
المتحــدة لتضفــي مصداقيــة لمنشــورها المعنــون “ :مكتــب المنازعــات
التابــع أللمــم المتحــدة يرفــض الشــكوى المرفوعــة ضــد الســلطات
اجلزائريــة “ .هــذا المقــال الــذي يحيــل إىل لقــاء وهمــي بــث عــى إذاعــة
مونــي كارلــو الدوليــة مــن طــرف الســكرتري عصــام األحمــدي ،العامــل
بالمكتــب المزعــوم للمنازعــات التابــع أللمــم المتحــدة بجنيــف والــذي
جــاء فيــه  “ :أوضــح الســكرتري بمكتــب المنازعــات التابــع أللمــم المتحــدة
بجنيــف ،عصــام األحمــدي  ،أن الشــكوى الــي تقــدم بهــا النشــطاء
السياســيني اجلزائريــن ضــد الســلطات اجلزائريــة قــد تــم رفضهــا 24
ســاعة بعــد إيداعهــا و دراســة محتواهــا مــن طــرف اخلــراء القانونيــن
المنتدبــن بالمكتــب .الشــكوى قــد تــم رفضهــا لعــدة أســباب منهــا خاصــة
 :محتــوى الشــكوى ال يتطابــق مــع التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة

المفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان التابعــة أللمــم المتحــدة كانــت
مجــرة لنــر تكذيــب يــوم  04ســبتمرب  2020تنــدد فيــه ب “ المعلومــات
المغلوطــة” الصــادرة عــن واج )4( .يوضــح البيــان موقــف الناطــق
الرســمي باســم المفوضيــة ،روبــر كولفيــل ،الــذي “ أشــار بوضــوح يــوم
اجلمعــة  04ســبتمرب  2020أن هــذا المقــال غــر صحيــح “  )5( .و رصح أن
“ المعلومــات الــواردة يف المقــال  -والــي تداولتهــا عــدة وســائل إعالميــة
يف اجلزائــر وخارجهــا  -قــد تــم فربكتهــا مــن بدايتهــا إىل نهايتهــا”)6( (.
مــن خــال توضيحــات المفوضيــة الســامية تبــن لنــا أنــه ال توجــد أيــة
جلنــة يف األمــم المتحــدة متعلقــة بحقــوق اإلنســان تحمــل إســم “ مكتــب
المنازعــات “ و ال يوجــد أي موظــف أو خبــر مســتقل تابــع أللمــم المتحدة
بإســم “عصــام األحمــدي” ( )7وليــس هنــاك أيــة جلنــة حلقــوق اإلنســان “
تقــوم بمعاجلــة مســتعجلة لملــف مــا يف ظــرف  24ســاعة” ( .)8طلبــت
المفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان التابعــة أللمــم المتحــدة يف بيانهــا
مــن وأج ســحب اخلــر الــكاذب  “ :نطلــب مــن و أ ج و راديــو مونــي كارلــو
 إذا كان هــو المصــدر األصــي لهــذه القضيــة  -أن تقومــا بســحب هــذهالمعلومــة الكاذبــة و تقومــا برفــع كل لبــس لــدى القــراء والمســتمعني
 ،مبينــن أن هــذه القضيــة هــي مجــرد فربكــة” ( )9و هــذا مــا تــم فعــا.
مــن البديهــي أن نتســاءل هــل مؤلفــو هــذه القصــة البائســة ســيخضعون
للعقــاب أم ال كمــا هــو احلــال بالنســبة للصحافيــن والمدونــن األبريــاء؟
طبقــا للقانــون اجلديــد اخلــاص بتــداول المعلومــات الــذي ينــص عــى
عقوبــات تــراوح مــا بــن ســنة و  3ســنوات ســجنا وغرامــة ماليــة تصــل
إىل  300 000دج يف حــق كل شــخص متهــم بالدعايــة و نــر األكاذيــب.
لكــن يضــاف لهــذا يف احلالــة الــي تهمنــا ،الــرر الــذي حلــق بســمعة
اجلزائــر عــى الصعيــد الــدويل مــن خــال هــذا الكــذب البــواح الــذي يــرز
الرغبــة الملحــة يف الدفــاع بــأي ثمــن كان ،عــن نظــام شــمويل وفاســد
جعــل مــن وأج “ وكالــة للذبــاب” كمــا هــو متــداول عنــد اجلزائريــن يف
مواقــع التواصــل االجتماعــي.
مالحق
( )2( ،)1جزائريــون يطالبــون باإلفــراج عــن الســجناء السياســيني ،تريبــون جنيــف ،
جنيــف يف  23أوت 2020
https://www.tdg.ch/des-algeriens-demandent-de-relacher-les-detenus-politiques-678946271601
( )3مكتــب المنازعــات التابــع أللمــم المتحــدة يرفــض الشــكوى المرفوعــة ضــد
الســلطات اجلزائريــة ،و أ ج ،اجلزائــر يف  01ســبتمرب  .2020المقــال ســحب بعــد تكذيــب
المفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان.
نفس المقال نرشته موقع التلفزيون اجلزائري:
/مكتب-الزناعات-باألمم-المتحدة-يرفض-شكوhttps://www.entv.dz/
( )9(،)8( ،)7( ،)6( ،)5( ،)4المفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان التابعــة أللمــم
المتحــدة تميــط اللثــام عــن المعلومــات الكاذبــة حــول اجلزائــر ،بيــان  ، HCDHجنيــف
يف  04ســبتمرب .2020
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26208&LangID=F
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االلعنف وبدائله
وعندمــا هاجمــت الواليــات المتّحــدة األمريكيــة أفغانســتان قــال الرئيــس
االمريــي للشــعب األفغــاين“ :ســرى الشــعب األفغــاين المظلــوم كــرم الواليات
ً
أهدافــا عســكرية ،ســنلقي
المتّحــدة وحلفائهــا .ففــي الوقــت الــذي ســنهاجم فيــه
ً
أيضــا بمظــات مــن الغــذاء والــدواء واإلمــدادات إىل كل الذيــن يعانــون اجلــوع
والمترضريــن مــن النســاء واألطفــال يف أفغانســتان” .ويف العــراق ،وبعــد
البحــث العقيــم عــن أســلحة الدمــار الشــامل المزعومــة والــي كانــت ســببًا يف
غــزو البلــد ،ب ـرّر بــوش وبلــر الغــزو بــأ ّن “العــراق أصبــح أفضــل”.

يــؤدّي االســتبداد إىل االنهيــار األخــايق للســيادة وحــى إن اســتعملها الطغــاة
كــدرع الســتدامة نظامهــم الظالــم .ويمكــن ً
أيضــا أن يــؤدّي االســتبداد إىل
ٍ
القضــاء فعليًــا عــى الســيادة ،ل ّمــا يُصبــح األخ يف الداخــل عــدوًّا ،ويظهرُ األجنيب
ـق حميــم .ومــع غرقهــم يف واقــع القمــع الــذي يجعــل
باخلــارج بــا تميــز كصديـ ٍ
ّ
منهــم خاضعــن يائســن ،يــرى بعــض المضطهديــن يف التدخــل األجنــي ،مهمــا
كان ،القــوة اخلارقــة الــي ســتأيت إلنقاذهــم.

ّ
التدخــات
يأســس لهــذا الشــك هــو ،يف المقــام األوّل ،االنتقائيــة يف
مــا ّ
اإلنســانية .فعــى ســبيل المثــال ّ
تدخلــت الواليــات المتّحــدة األمريكيــة يف
الصومــال بــن  1992و  1995ويف هايــي ســنة  1994ويف البوســنة ســنة
 ،1995يف نفــس الوقــت الــذي قوبِــل فيــه مــوت الماليــن مــن النــاس بســبب
اإلبــادة اجلماعيــة يف روانــدا ،واحلــروب األهليــة يف أنغــوال وليبرييــا والكونغــو
بتجاه ـ ٍل م ّمــا يُس ـمّى بـ”المجتمــع الــدويل” ،ويف نفــس الوقــت الــذي ت ـ ّم فيــه
ذبــح الشيشــان عــى يــد الدولــة الروســية دون ّأي اعــراض.

ّ
التوقــع هــو
لكــن هــل يمكــن لطريــق اخلــاص أن يــأيت مــن اخلــارج؟ مثــل هــذا
مجـرّد وهــم .فالقانــون الــدويل ال ينـ ّ
ـص عــى إنقــاذ الشــعوب مــن الطغــاة .قــد
ّ
مؤس ًســا قانونيًــا عندمــا تقــوم دولــة بارتــكاب انتهــاكات خطــرة
يكــون
التدخــل ّ
حلقــوق اإلنســان أو إبــادة جماعيــة أو تطهــر عــريق .ينـ ّ
ـص القانــون الــدويل عــى
إمكانيــة “التدخــل اإلنســاين المســلّح” والــذي يعــي االســتخدام القانــوين للقــوة
مــن جانــب الــدول ض ـ ّد دولــة أخــرى لوضــع ح ـ ّد النتهاكاتهــا اجلســيمة حلقــوق
اإلنســان.

ويف أواخــر التســعينيات ّ
تدخلــت الــدول الغربيــة يف كوســوفو ويف تيمــور
الرشقيــة ،بينمــا يف نفــس الوقــت عرفــت اجلزائــر ودارفــور بالســودان مجــازر
أودت بحيــاة عــرات اآلالف مــن الســكان العــز ّل دون أيّــة مســاعدة .ويف
اآلونــة األخــرةّ ،
تدخلــت منظمــة حلــف شــمال األطلــي عســكر يًا يف ليبيــا ،بينمــا
االنتهــاكات اخلطــرة حلقــوق اإلنســان يف اليمــن والبحريــن وخاصــة يف ســوريا
لــم تســتدع ّ
تدخـ ًـا مماثـ ًـا.

ولكــن يف غيــاب ســلطة قانونيــة دوليــة رشعيــة وغــر متحـ ّـزة ،تقـرّر مــى يكــون
ّ
التدخــل اإلنســاين رضور يًــا ومــرّرًا ّ
وأي دولــة أو مجموعــة إقليميــة أو دوليــة
تقــوم بتطبيقــه ،فــإ ّن هنــاك أســباب وجيهــة للتشــكيك يف الدوافــع اإلنســانية
ّ
للتدخــل العســكري يف بلــد مــا .وتشــر ســوابق كثــرة إىل أ ّن
أليّــة دولــة تتقـدّم
ً
ّ
تدخــل الــدول يرتبــط أوّل بحســابات مصاحلهــا الوطنيــة وليــس عــى أســاس
ّ
المتدخــل األجنــي.
يــأس الس ـكّان المضطهديــن كمــا يدّعــي

ّ
للتدخــل األجنــي هــو
أمّــا الســبب الثــاين للتشــكيك يف الدوافــع اإلنســانية
االســتخدام غــر الرشيــف للقانــون الــدويل اإلنســاين مــن طــرف بعــض القــوى
الغربيــة لتحقيــق أهــداف جيوسياســية خفيّــة يحظرهــا القانــون الــدويل .ففــي
أفغانســتان والعــراق اســتخدمت الواليــات المتّحــدة األمريكيــة وحلفاؤهــا
الذرائــع اإلنســانية لتغيــر األنظمــة بالقــوة وهــو األمــر الــذي يحظــره القانــون
الــدويل.
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بالديكتاتوريــة ليــس ســوى مسـكّن ال يعــاجل األســباب السياســية واالقتصاديــة
والثقافيــة واالجتماعيــة لقيــام الديكتاتوريــة ،بــل إنــه يخلــق مشــاكل أخــرى عىل
المــدى البعيــد ،مثــل تصـدّع اللحمــة الوطنيــة  -فجــزء مــن الشــعب يتّهــم اجلــزء
اآلخــر بدعــم الديكتاتوريــة وهــذا األخــر يتّهــم األوّل باخليانــة لصــاحل األجنــي -
ّ
التدخــل مــن جـرّاء إعــادة بنــاء اجليــش ومصــاحل األمــن
والتبعيــة الهيكليــة لقــوى
وجــزء مــن اإلدارة والنظــام الســيايس واالقتصــاد ،الــي تت ـ ّم يف الغالــب وفــق
المصــاحل االســراتيجية واالقتصاديــة لهــذه القــوى بــدال مــن مصــاحل الدولــة
الــي تتل ّقــى المســاعدة والــي يُ ّ
نصــب حلكمهــا زعمــاء منصاعــون يحتاجــون إىل

إ ّن مــا يعــز ّز فكــرة اســتعمال القــوى العظمــى للتدخــل اإلنســاين كذريعــة
للتحايــل عــى القانــون الــدويل الــذي يمنــع اســتخدام القــوة ض ـ ّد الــدول ،هــو القــوى األجنبيــة للمحافظــة عــى اســتقرار الوضــع ،وهــذا بالضبــط مــا حــدث يف
ّ
التدخــات األجنبيــة لهــذه القــوى .فمثـ ًـا الواليــات المتّحــدة األمريكيــة العــراق.
تاريــخ
ّ
تدخلــت يف العديــد مــن البلــدان يف أمريــكا االلتينيــة وأفريقيــا وآســيا ،مــن
جهــة لتثــر انقالبــات ضــد حكومــات رشعيــة وشــعبية كمــا كان احلــال يف إيــران ينتقــل إذن الوطــن مــن التبعيــة للديكتاتــور إىل التبعيــة لمــا يُس ـمّى بـ”المنقــذ”
ّ
التدخــل األجنــي الســبيل الصحيــح للتغيــر حــى لــو كان القــوة
( )1953وأندونيســيا ( )1965والكونغــو ( 1960و  )1965وغواتيمــاال ( ،)1954األجنــي .ليــس
ٌ
دكتاتوريــات مســؤولة عــن انتهــاكات خطــرة حلقــوق الدوليــة ذات دوافــع صادقــة وحياديــة .يعلّمنــا ديننــا اإلســامي بــأ ّن اليــد العليــا
تلــت هــذه االنقالبــات
ّ
اإلنســان ،ومــن جهــة أخــرى ،للتحريــض أو الدعــم ال ـرّي لتم ـرّدات مســلحة خــر مــن اليــد الســفىل .ثـ ّم إ ّن تــرك مســؤولية تحريرنــا أللجنــي إذالل لكرامتنــا
ّ
وتنصــل عــن واجباتنــا .وعــاوة عــى ذلــك ،فإنــه مــن الوهــم أن نعتقــد بإمكانيــة
ضــد حكومــات رشعيــة وشــعبية ،كمــا حــدث يف نيكاراغــوا بــن عامــي  1981و
ُ
ترســخ جــذور احلريــة والديمقراطيــة واحــرام حقــوق البــر يف بلــد فرضــت فيــه
 ،1990ومــا نتــج عــن ذلــك مــن مئــات اآلالف مــن القتــى.
ّ
هــذه القيــم بقــوة أجنبيــة.
إ ّن حـ ّـق النقــض الــذي تســتخدمه الواليــات المتّحــدة األمريكيــة دائمــا ضـ ّد ّأي
ُ
ـراح لقــرار ٍ أممــي ينــادي بحمايــة حقــوق اإلنســان الفلســطيين المنت َهكــة عــى إ ّن احلريــة ليســت هديّــة تتكـرّم بهــا قــوات عســكرية أجنبيــة وتزنلهــا علينــا جـوًّا.
اقـ ٍ
نطــاق واســع مــن قِبــل الكيــان الصهيــوين ،يلقــي ظِ ـ ً
ـال مــن الشـ ّ
ـك عــى قــدرة إ ّن احلريــة حالــة بداخلنــا.
إدارة أمريــكا عــى تأســيس سياســتها اخلارجيــة وفــق قيـ ٍـم أخالقيــة .وتت ـرّف إ ّن ســقوط أو مــوت الديكتاتــور ال يح ـرّر الشــعب .صحيــح أنــه يد ّمــر الظالــم،
فرنســا ً
أيضــا بشــك ٍل مماثــل يف أفريقيــا .فعــى ســبيل المثــال ،ســاعدت فرنســا لكنّــه ال يح ـرّر المظلــوم .مــا يح ـرّر المظلــوم هــو عمليــة النضــال ،فبانتفاضتــه
اجلــراالت اجلزائريــن عــى تنفيــذ انقــاب  1992عــى إرادة أغلبيــة الشــعب ينتقــل مــن التبعيــة إىل االســتقالل ،ومــن الشـ ّ
ـك إىل الثقــة.
اجلزائــري ،أعــرب عنهــا يف انتخابــات ح ـرّة ،كمــا ســاهمت يف وضــع آلــة فضيعــة بانتفاضتــه يتحــوّل المظلــوم مــن ضحيــة تعــاين إىل مواطــن مســؤول يقبــل
النتهــاك حقــوق اإلنســان لتثبيــت االنقالبيــن يف احلكــم .وقبــل وأثنــاء اإلبــادة الظــروف الصعبــة للحيــاة ،ولكنــه يكافــح لــي يش ـيّد بِي َ ـدِه عال ًمــا أفضــل.
اجلماعيــة يف روانــدا ،قدّمــت فرنســا الدعــم العســكري والمــايل والدبلومــايس
للنظــام الرووانــدي الــذي كان يســيطر عليــه الهوتــو الفرنكوفونيــن .وخــال
ّ
التدخــل اإلنســاين غطــاءًا لدعــم الهوتــو
اإلبــادة اجلماعيــة اتّخــذت فرنســا مــن
اإلباديــن ضــد التوتــي الذيــن يتحدّثــون االنجلزييــة.
وباإلضافــة إىل هــذه الشــكوك المرشوعــة حــول النوايــا احلقيقيــة ّ
لتدخــل
القــوى الكــرى ،ينبغــي اإلشــارة إىل أ ّن اســتخدام القــوّة اخلارجيــة إللطاحــة
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وداعا طارق زدام)2020-1985( :
بالغــة الــراء ،يف حــن كان هــو يــرى كيــف كان ،كل يــوم ،يســاق آالف اجلزائريــن
إيل حيــاة الفقــر الــي يشــقاها ماليــن آخريــن قبلهــم .كان عاجــزا عــى فهــم كيــف
تغــرق اجلزائــر يف أزمــات متعــددة يف حــن يريــد حكــم العســكر أن يجــدد وأجهتــه
المدنيــة حــى بعــد أن تحنــط نزيــل المراديــة بشــكل ســافر وشــبه كامــل.
كانــت أحاديــث طــارق مــع زمــاؤه مــن أحــرار المحامــن ال تكتفــي بنقــد شــديد
لمنظومــة القضــاء الــي ركنــت تمامــا حلكــم العســكر ،وقــد أصبحــت يــده الباطشــة
الــي تــزج بأحــرار البــاد يف غياهــب الســجون ،بل تعــدى غضبه إىل آكابر العســكر.
هــم الذيــن صمــو آذانهــم عــى خــروج الماليــن ،كل جمعــة ،مطالبــن باحلريــة بــل
وباالســتقالل لشــعورهم العميــق أنهــم تحــت قبضــة اســتعمارية وليــس فقــط
طغيانيــة اســتبدادية .لــم يكــن يــدرك طــارق ،وهــو األب ألربعــة أطفــال صغــارا ،أن
ســخطه العــارم عــى” نظــام احلنوشــة “ الــذي ال يخفيــه ،كان ال يزعــج فقــط كبــار
قضــاة التيلفــون بــل يتعــداه لضبــاط مخابــرات المــدن الــي رافــع فيهــا.
وهاهم قد بدأوا يضيقون به ذرعا..

أيخ يف اجليش الوطين الشعيب،

االنســحاب األحمــق مــن شــؤون ليبيــا عــى ســبيل المثــال ،باإلضافــة إىل
أساســا لدعــم بعضها
هنــاك اعرتاضــات عــى احلكــم المــدين مــن قِبــل بعــض الضبــاط عــى التحالفــات مــع الديكتاتوريــات اإلقليميــة المصمَّمــة
ً
أســاس أ ّن ذلــك قــد يُعــرّض أمــن البــاد اخلــاريج للخطــر.
البعــض وإحبــاط التطلّعــات الديمقراطيــة لشــعوب المنطقــة .لــم يســبق
لوضــع اجلزائــر الــدويل واإلقليمــي أن يضعــف إىل هــذا احل ـدّ.
ُ
قلــت يف بدايــة الرســالة أنــي ســأعلق عــى شــعار “اجلــراالت للمزبلــة،
بذلــك،
للقيــام
المناســب
المــكان
هــو
هــذا
االســتقالل”.
تــدي
واجلزائــر
وقــد شــاهدنا نفــس االرتــكاس يف الســعي للحصــول عــى دعــم أجنــي
أل ّن هــذا الشــعار يُعـ ّـر عــن اعتقــاد احلــراك بــأ ّن قيــادة اجليــش هــي الــي لتعزيــز أمــن النظــام يف بدايــة انتفاضــة  22فربايــر  ،2019األمــر الــذي نــد ّد
تســتجلب ما يهدّد ســيادة اجلزائر .قد يشــعر بعض اجلرناالت باإلهانة أل ّن بــه احلــراك بشــعار “عيــب عليكــم االســتقواء باخلــارج”.
الشــعار يبــدو وكأنــه يســتهدف جميــع اجلــراالت بــدون تميــز ،أو يســتهدف
رتبــة جــرال بذاتهــا ،لكــن ذلــك فهـ ٌم ســطيح ٌ للشــعار .لقــد هتــف احلــراك عــى العكــس مــن ذلــك ،فــإ ّن اجلزائريــن الذيــن يطالبــون بتغيــر جــذري
بشــعارات تعميميــة مماثلــة تســتهدف القضــاة والصحفيــن .صحيــح أن يف النظــام لــم يدعــوا أب ـدًا لدعـ ٍـم أو ّ
تدخ ـ ٍل أجنــي .عــى عكــس التجــارب
الشــعار التعميمــي ّ
يعــر عــن غضــب تجــاه هــذه المجموعــات المهنيــة األخــرى يف المنطقــة ،حــى يف ذروة قمــع النظــام ،كان اجلزائريــون يف
بســبب إخفاقاتهــا اجلماعيــة ،لكــن ال يدعــو إىل االســتغناء عنهــا .والمه ـ ّم احلــراك مصممــن عــى أنهــم يرفضــون ّأي ّ
تدخــل يف شــؤون اجلزائــر
يف هــذا الشــعار هــو كلمــة “االســتقالل” ،الــي تربــط ضمنيًــا قيــادة اجليــش الداخليــة .هــذا الموقــف الثابــت ال يعكــس وطنيتهــم الوطيــدة فحســب،
باالســتعمار أو االســتعمار اجلديــد.
لكــن ً
ّ
التدخــل األجنــي ،خاصــة
أيضــا ارتيابهــم ويقظتهــم اجلماعيــة تجــاه
يف منطقتنــا .لقــد الــزم اجلزائريــون يف احلــراك برصامــة بااللعنــف للحفــاظ
إذن إدراك أو تصـوّر احلــراك هــو أ ّن القيــادة العليــا للجيش هي القناة اليت عــى دمــاء إخوانهــم ،لكــن ً
ّ
التدخــل
أيضــا حلمايــة بلدهــم وجيشــهم مــن
مــن خاللهــا يواجــه البلــد التهديــدات األجنبيــة ،والســبب يف ذلــك بســيط .األجنــي ،ألنهــم يعلمــون أ ّن القانــون الــدويل اإلنســاين يمكــن أن يُســاء
فللتذكــر ،ينبغــي اإلشــارة إىل أنــه بعدمــا أجهــض العســكر أوّل انتقــال اســتخدامه مــن قِبــل القــوى الغربيــة لتحقيــق أطماعهــم اجليوسياســية
ديمقراطــي يف اجلزائــر يف ينايــر  ،1992أغرقــوا البــاد يف حــرب دمويــة ،اخلفيــة المحظــورة بموجــب القانــون الــدويل .وال يرغــب اجلزائريــون يف
وتراجعــوا عــن تــراث اجلزائــر االســتقاليل وعــدم االنحيــازي يف السياســة اســتبدال التبعيــة للديكتاتوريــة بالتبعيــة “للمنقــذ” األجنــي .إنهــم يعلمــون
اخلارجيــة ،وباعــوا أو ص ّفــوا مصــاحل البــاد االســراتيجية واجليوسياســية أ ّن احلريــة والديمقراطيــة ليســتا هدايــا تُزنلهــا مظــات القــوى األجنبيــة،
مــن أجــل احلصــول عــى حمايــة فرنســا والواليــات المتحــدةْ ،أي قايضــوا لكنهمــا حالتــان يف وجدانهــم .واحلــراك يعلّــم عِلــ َم اليقــن أ ّن اإلطاحــة
مصــاحل الوطــن بحصانتهــم وبقــاء النظــام :الولــوج إىل حقــول النفــط األجنبيــة لديكتاتــور ال يح ـرّر الشــعب ،فهــي تد ّمــر المســتب ّد لكنهــا ال تح ـرّر
وتوقيــع معاهــدة احلـ ّد مــن انتشــار األســلحة النووية والوعــد بالتطبيع مع المســتضعفني .مــا يحــرّر المســتضعفني داخليًــا هــو نضالهــم.
الكيــان الصهيــوين .لــو َعلِـ َم مؤسســو سياســة اجلزائــر اخلارجيــة أن بالدهــم
ستشــارك يف منــاورات عســكرية مــع حلــف شــمال األطلــي ،وبعضهــا أكي ـ ٌد أنــه خــال االنتقــال الديمقراطــي وبعــد ذلــكّ ،أي حكومــة َ
منتخبــة
تضــم إرسائيــلُ ،
لصدمــوا وانقلبــوا يف قبورهــم .شــهدت ُع َهــد بوتفليقــة يف انتخابــات ح ـرّة ونزيهــة ســتعكس اإلرادة الشــعبية ،وبالتــايل ال يمكــن
ً
تنــازالت أكــر انحرافــا لتعزيــز أمــن النظــام عــى حســاب األمــن القومــي :أن تســعى إىل تعريــض أمــن البــاد اخلــاريج للخطــر .عــى العكــس مــن
تبديــد ســيادة الدولــة لمســاعدة حــروب أمريــكا وفرنســا عــى اإلرهــاب ،ذلــك ،ســينتظر منهــا الشــعب أن تُحــي تراثنــا الدبلومــايس ،مــن خــال
والموافقــة عــى وجــود مقـرّات وقــوات مخابراتيــة غربيــة يف البــاد ،وفتــح دبلوماســية مســتقلّة ونشــطة وخالقــة تدافــع برشاســة عــن مصاحلنــا
المجــال اجلــوي “غــر المــروط وغــر المحــدود” للجيــش الفرنــي .االســراتيجية واجليوسياســية واالقتصاديــة باإلضافــة إىل مصــاحل منطقتنــا
كمــا شــهد الربيــع العــريب ســقوطً ا مــدوٍّ للدبلوماســية اجلزائريــة ،منهــا وقارّتنــا.
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لــم يكــن المحامــي الشــاب طــارق زدام ابــن اخلمســة والثالثــن ربيعــا ،يعلــم أن
مرافعتــه أمــام قضــاة محكمــة بــرج بوعريريــج ،الــي أداهــا يــوم اإلثنــن  7ســبتمرب
 2020ســتكون األخــرة .مرافعــة خــرج بعدهــا غاضبــا وســاخطا عــى” قضــاة
التيلفــون“ الذيــن أمــروا بإيــداع أربعــة آخريــن مــن أحــرار البــاد احلجــز االحتياطــي.
لقــد تعــود طــارق وزمــاؤه عــى هــذا النــوع مــن القضــاة وهــو الــذي واجههــم
يف مــدن عــدة ،ولكــن قضــاة مدينــة الــرج أصبحــوا مثــاال بائســا خلضــوع ســلك
القضــاء ألوامــر المخابــرات .ومــن هنــا أصبــح وصــف قضــاة التيلفــون يطلــق عــى
هــذا النــوع ممــن يفــرض فيهــم تحقيــق العــدل يف األرض فــإذا هــم مــن أظلــم
اخللــق وأحطهــم خلقــا .لــم يعــودوا يطبقــون حــى قوانينهــم العــوار ،بــل وبــكل
وقاحــة ،ينفــذون أوامــر مخابــرات العســكر.

فهــو لــم يعــد يكتفــي بانتقــاده االلذع للعصابــة يف أحاديثــه مــع زمــاؤه ومــع
ســجناء الــرأي ،بــل أصبــح يتحداهــا بمــا كان يكتبــه عــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي .لتــأيت عشــية ذاك اإلثنــن ســيارة ســوداوية النوافــذ وتدهســه بشــدة
فيطــر حلــوايل أربعــة عــر مــرا ،حســب تقريــر البوليــس نفســه .بوليــس يقــول
أنــه ” عجــز“ عــن معرفــة مــن هــو الســائق القاتــل الــذي تــرف وكأنــه دهــس
عصفــورا وليــس رجــا عــي دراجــة هوائيــة فلــم يكلــف نفســه حــى بالتوقــف ولــو
للحظــة!
ولكــن حــن يتعــاىل غضــب النــاس ،يف الــرج ومــا جاورهــا وعــى مواقــع األنرتنــت،
يــرب البوليــس عــر بعــض ذبــاب العســكر أن قاتــل طــارق قــد ســلم نفســه!!
واليــوم ،وبعــد مــرور أربعــة أســابيع عــى عمليــة التصفيــة هــذه ،لــم يصــدر نظــام
العســكر أي بيــان رســمي عمــا جــرى؟ وهــل فعــا أن روايــة مــن ســلم نفســه
صحيحــة؟

كانــت األشــهر الثمانيــة عــر الماضيــة ،بدايــة مــن  22فربايــر  ،2019صاخبــة
يف حيــاة البــاد ،فقــد تفجــرت مظاهــرات عارمــة منــددة بنظــام اجلــراالت الــذي
قــرر إضافــة عهــدة خامســة لشــخص مشــلول فقــد القــدرة عــى احلديــث وعــى
الوقــوف عــى رجليــه بــل وحــى االســتماع لمــن حولــه .شــخص فقــد تمامــا
القــدرة عــى فهــم مــا يجــري منــذ أن أصيــب بصدمــة دماغيــة يف أبريــل 2013
أقعدتــه  88يومــا لــدى عســكر فرنســا ،حيــث كان يعــاجل يف مستشــفى ثــم مركــز
للراحــة تابعــن لــوزارة الدفــاع الفرنســية.

لقــد ُقتــل طــارق ..لكــن قضيــة احلريــة الــي ناضــل مــن أجلهــا لــم تمــت ،بــل يتهيــأ
أنصارهــا لمعركــة حاســمة مــن أجــل قيــام ” دولــة مدنيــة مــايش عســكرية “ ولــو
بعــد حــن.

كان طــارق ،الــذي أدى قســم المحامــاة يف ديســمرب  ،2014عاجــزا كماليــن مــن
اجلزائريــن عــى فهــم أســلوب تفكــر الطبقــة المخمليــة الــي تعيــش يف حيــاة

محمد العريب زيتوت
عضو أمانة حركة رشاد

يمكنكم مطالعة اعداد مدنية عىل موقع

https://www.yumpu.com/user/rachadorg
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حوار جريدة الوطن مع ييح مخيوبة ،عضو المجلس الوطين حلركة رشاد،
اجرى احلوار :سمري غزالوي  -ترجمة :عيىس دزيري 2 -أكتوبر 2020
السياســية ،ال يمكــن أن يوصلنــا إىل مصاحلــة وطنيــة حقيقيــة أللســف.
أنتــم تحملــون مرشوعــا سياســيا إســاميا-محافظا ،تدافعــون عنــه
بمنطــق إيديولــويج بحــت  -خاصــة  -مــن خــال قراءتكــم التاريخيــة
ألحــداث العرشيــة الســوداء ،فلمــاذا ترفضــون أدجلة النقاش الســيايس
داخــل احلــراك؟

مــا هــو موقــف “رشــاد” مــن مواصلــة أنشــطة حــراك باريــس بعــد
مســرة  13ســبتمرب الــي قاطعتموهــا إثــر اجلــدل الــذي أثارتــه مشــاركة
جماعــة “القطيعــة المزدوجــة”؟
أوال وقبــل كل يشء ،لــم تقاطــع حركــة “رشــاد” مســرة  13ســبتمرب ،بــل
ألغــت دعوتهــا إىل المســرة األوىل مــن ســاحة اجلمهوريــة إىل كونكــورد،
والــي لــم يكــن جلماعــة “القطيعــة المزدوجــة” ارتباطــا بتنظيمهــا .بمــا
أن التنظيمــات والتجمعــات األخــرى الــي كانــت معنــا يف مســار الوحــدة
قــررت دون إبالغنــا تغيــر مســار المســرة المتفــق عليــه ،بحجــة رفضــه
مــن قبــل مصــاحل الرشطــة ،إضافــة إىل نــر نــداء موقــع مــن بعــض
التنظيمــات هــذه المــرة بـــمشاركة “القطيعــة المزدوجــة” ،فإننــا قررنــا
مــع رشكاء آخريــن تحمــل مســؤوليتنا وإلغــاء المســرة األوىل لكيــا
تكــون هنــاك مســرتان للحــراك اجلزائــري يف نفــس الوقــت يف باريــس.
فيمــا يخــص مواصلــة نشــاطات احلــراك يف باريــس وأماكــن أخــرى،
فــإن حركــة رشــاد مرتبطــة بشــكل كامــل باحلــراك اجلزائــري مــع االحــرام
الصــارم للشــعارات الــي فرضهــا حــراك الداخــل ،والــي تــم التذكــر بهــا
هــذا األســبوع يف مقاطــع فيديــو لســجناء الــرأي الســابقني .وتحديــدا ً يف
البويــرة يف اجلمعــة_ 84بتاريــخ 25/09/2020
منــذ عــدة أســابيع ،كانــت حركتكــم يف قلــب نقــاش أيديولــويج ســاخن،
خاصــة عــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ،اتســم بالقــدح مــن اجلانبــن
ضــد مناضلــن حراكيــن .ألســتم نادمــن عــى الطريقــة الــي ســارت بهــا
األمــور عــى األقــل مــن حيــث الشــكل؟
دائ ًمــا مــا كنــا نقــول ،وال زلنــا نؤكــد اليــوم ،أن احلديــث عــن األيديولوجيــا
يف الظــروف السياســية احلاليــة هــو شــكل مــن أشــكال البالهــة
السياســية الــي ال تــؤدي إال إىل تأجيــج الثــورة المضــادة الــي بــدأت
منــذ شــهر مــاي  2020ســتالحظ أن اجلــدال األيديولــويج المصحــوب
بالرتاشــق اللفظــي الــذي يــكاد يصــل إىل دعــوات القتــل ،قــد نشــأ منــذ
ظهــور دعــاة “القطيعــة المزدوجــة” يف ســاحة اجلمهوريــة ويف نفــس
الفــرة ،لقــد كنــا كحركــة وكأشــخاص الضحايــا األوائــل لهــذه الهجمــات.
تريــد الثــورة المضــادة أن تفــرض النقــاش اإليديولــويج اخلاليف لتقســيم
احلــراك والتقليــص مــن حدتــه ،هــذا يف حــدود اللعبــة السياســية مقبــول،
أمــا أن تســعى للتخلــص مــن التاريــخ المؤلــم الــذي عاشــته بالدنــا خــال
التســعينات دون إظهــار احلقيقــة وتحقيــق العدالــة وتســليط الضــوء عىل
كل المســؤوليات اجلنائيــة والسياســية جلميــع الفاعلــن الذيــن قــادوا
تلــك الفــرة هــو  -بالنســبة لنــا  -فقــدان للذاكــرة وانعــدام للمســؤولية
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كمــا ســبق وقلــت ،ردا ً عــى ســؤالك الســابق ،نعتقد أن الظــروف المالئمة
لنقــاش أيديولــويج حــر وشــفاف لــم تتوفــر بعــد يف بالدنــا ،فاحلــراك لــه
هــدف مشــرك وهــو بنــاء دولــة مدنيــة وديمقراطيــة تســمح للجميــع
بممارســة السياســة يف جــو مــن احلريــة دون خــوف مــن االضطهــاد
بســبب آرائهــم .أمــا بالنســبة للجــزء المتعلــق بالتاريــخ ،لدينــا قراءتنــا
اخلاصــة نعــم .أود أن أوضــح لــك أن الــركاء السياســيني اآلخريــن
لديهــم قراءاتهــم ً
أيضــا ،دون أن ننــى أن النظــام قــد أدرج روايتــه عــن
األحــداث فيمــا يســمى “ميثــاق المصاحلــة الوطنيــة” ،بــل أنــه أغلــق بــاب
النقــاش يف المــادة  46منــه حيــث يمنــع أي نقــاش محتمــل حــول تلــك
األحــداث.
ال يمكــن أن نــام عــى إعــان موقفنــا إزاء تلــك األحــداث المؤلمــة ،يف
الوقــت الــذي يفعــل اجلميــع ذلــك دون أن يالمــوا! ومــع ذلــك ،فــإن
المســار الوطــي للحقيقــة والعدالــة يف إطــار انتقــال ديمقراطــي حقيقــي
وحــده الكفيــل بتحديــد المســؤوليات المختلفــة واقرتاح موقف مشــرك
يمكــن للجميــع أن يتبنــاه.
ما الذي تعيبونه بالضبط عىل شعار “ال عسكرية وال إسالمية”؟
هــي ليســت معاتبــة بــل مشــكل مقاربــة ،إذ أن هــذا الشــعار لــم يظهــر
حــى اآلن يف احلــراك باجلزائــر ،فــدور اجلاليــة هــو أن تدعــم ثورة االبتســامة
ال أن تفــرض عليــه مطالبهــا وأجنداتهــا السياســية ،هــذا مــا تــم االتفــاق
عليــه خــال اللقــاءات األوىل يف فيفــري  2019بباريــس ،حيــث اتفقنــا
عــى مبــدأ دعــم هــذه الثــورة وأن نكــون ســفراء لهــا يف اخلــارج ،وهــو مــا
يتطابــق تمامــا مــع أحــد أهــم قــرارات مؤتمــر الصومــام :وهــو أولويــة
الداخــل عــى اخلــارج.
هــل شــعرتم أن هنــاك إرادة لــدى مــا يســمى بالتيــار االســتئصايل
الســتبعادكم تلقائيًــا مــن النقــاش الســيايس حــول احلــراك ومــن أي
مبــادرة مشــركة محتملــة للخــروج مــن األزمــة ،مثلمــا حــدث مــع “قطــب
البديــل الديموقراطــي” ال PAD؟
التيــار االســتئصايل هــو نقيــض للحــراك ،لــذا فالرغبــة يف فــرض هــذا
التيــار كأحــد أطــراف احلــراك هــو بــرأيي قــراءة خاطئــة أللحــداث الــي هزت
بالدنــا منــذ فيفــري  ،2019دون أن نقــع يف فــخ اإلقصــاء ،ســؤالك يشــر
إىل مجتمــع جزائــري ال وجــود لــه ،إن لــم نقــل أنهــم قلــة قليلــة .فبالنســبة
“لـــقطب البديــل الديموقراطــي” ،فمعظــم التشــكيالت السياســية
المكونــة لهــذا القطــب قــد حققــت تقدمً ــا كبــرا يف مســألة االســتئصال
والذاكــرة ،لعلــك الحظــت المشــاكل اإلداريــة الــي يواجههــا األرســيدي
بزعامــة محســن بلعبــاس ،الــذي يريــد النظــام أن يجعلــه يدفــع ثمــن
مواقفــه لعــام  2019والــي أعتربهــا تقدميــة وشــجاعة مقارنــة بســلفه
عــى رأس احلــزب ،عــاوة عــى ذلــك ،لــم يتــم إزعاجــه أبـدًا بهــذا الشــكل.

شكرا قايد صاحل
مــن اإلنصــاف والتماهــي مــع احلــق وجــب تقديــم الشــكر لرئيــس األركان
الســابق احلاكــم بأمــره يف اجلزائــر مــن يــوم تنحيــة بوتفليقــة إىل يــوم وفاتــه.
وأعتقــد أنــه يمكــن إدراج مقيــاس «القايديــة» يف اجلامعــات العالميــة
كنمــوذج لتأســيس الديكتاتوريــات العرجــاء .الظاهــر أن القايــد صــاحل
ورغــم تقلــده ومالزمتــه لســنوات نظــام العســكراتية يف اجلزائــر لــم يتعلــم
يشء ،بالرغــم مــن أن الرؤســاء الســابقني أبدعــوا يف صناعــة نظــام فريــد
مــن نوعــه يف العالــم لكنــه ال يختلــف للمدقــق يف مســاره وأســاليبه عــن
بقيــة األنظمــة الشــمولية الــي عرفتهــا البرشيــة.
أول شــكر للقايــد صــاحل أنــه كان محقــا ً يف إدراكــه أن منطقــة القبائــل
ـب الصــواب يف التجييــش ضدهــا
هــي أســطوانةٌ محركــةٌ للثــورة .لكنــه َجانَـ َ
ومُ عاداتهــا ،ألنــه ال يعــرف ذهنيــات ســكان المنطقــة وال تاريخهــم وقــد
يعــود ذلــك لكونــه ال يعــرف مــن اجلزائريــن ســوى ســكان الثكنــات ويجهــل
سوســيولوجيا اجلزائريــن .شــكرا قايــد صــاحل ألنــه إضافــة لتعليمــك البســيط
وتعنتــك فإنــك لــم تعتمــد إال عــى المتملقــن كعبــد المجيــد تبــون وبوعــزة
وســيين ،وهــؤالء لــم يخــروك جلهلهــم أو جلُ ْبن ِهــم أنــه البــد للدكتاتوريــة مــن
وعــاء اجتماعــي معقــول لتســتطيع االســتمرار كاالســتئصاليني وإخــوان
«الفالصــو» يف جزائــر التســعينيات أو مــن يقابلهــم يف مــر الســييس.
شــكرا قايــد صــاحل ألنــك أخطــأت يف كيفيــة تقســيم الشــعب الثائــر ،ألن
االســتقطاب اإليديولــويج أو المذهــي هــو حجــر الزاويــة يف الثــورات
المضــادة ،وال يُكتــب لهــا النجــاح َّإل إذا رشذمــت هــذه الكتلــة المقاومــة.
وإن ظننــت أن مــا ُقمــت بــه تحــت شــعار الباديســية النوفمربيــة جيــد فهــو يف
احلقيقــة خدمــةٌ للثــورة ال مــا كنــت تصبــو إليــه .ألن أغلــب مــن ســاندك يف
هــذا هــم المتملقــن وفاقــدي المــروءة .والدليــل عــى ذلــك أن المســرات
الــي دَعـوْتَ إليهــا لمســاندتك كانــت فضيحــة .ويؤســفين أن أبلغــك وأنــت
تحــت الــراب أن أصدقــاءك المقربــن أغلبيتهــم يف الســجون ،ومنهــم مــن
انقلــب عــى عقبيــه بعــد وفاتــك كتبــون و قايــدي ،كمــا ان دعــوة الباديســية

النوفمربيــة قــد بهتــت أمــام زخــم الثــورة الشــعبية.
شــكرا قايــد صــاحل ألنــك عجَّلــت باالنتخابــات الرئاســية وأغلقتهــا بشــكل
مفضــوح .فقــد خــرت مــن خــال ذلــك مؤيديــن مخدوعــن عــادوا
إىل أحضــان الثــورة برسعــة واخــرت أســوأ األرانــب لتُجلســه كــريس
المراديــة .هنــا خــرت ورقتــن مهمتــن جــدا ،األوىل أنــه يف ُعــرف اســتمرار
الديكتاتوريــات تســتعمل االنتخابــات كحلبــة تتصــارع فيهــا القــوى احليــة
والثائــرة مــن الشــعب ويرتتــب عــى معركــة االنتخابــات دائمــا صــدامٌ
عــداوات بــن هاتــه القــوى
واســتقطاب وقــد يتعــدى ذلــك إىل
ٍ
وتنافــر ٌ
ٌ
ممــا يســهل ترويضهــا بالعصــا واجلــزرة كمــر ،جزائــر التســعينات ،تركيــا
الثمانينــات والتســعينيات ،والمغــرب إخل .أمــا الورقــة الثانيــة فهــي اختيــارك
لواجهــة مدنيــة للعســكر فاقــ ٍد للكريزمــا واحلنكــة السياســية .ولــو كنــت
عــارف بنفســية الشــعوب ،وأحطــت نفســك بمستشــارين أكفــاء لعلمــت
أن اجلماهــر مهووســة بالســيايس المتحــدث اللبــق ،صاحــب احلضــور
والشــعبوية المدروســة .ربمــا كان ذلــك مــن شــأنه أن ُ
يخفــف مــن الضغــط
الشــعيب عــى نظــام اســترشت فيــه الــرداءة.
شــكرا ً قايــد صــاحل ألنــك اســتحدثت ســن ًة حميــدة بالنســبة للثــورة وهــي
أنــك رميــت بضبــاط كبــار يف الســجن .ولــم ت ُ
حــاول أن تكــون عرابــا ً لعائلــة
ُ
النظــام كمــا فعــل العــريب بلخــر ،ممــا أدى إىل تصــارُع أجنحــة وزمــر النظــام
ولــم يُصبــح أي فــرد يف هاتــه العائلــة َيأمــن زميلــه .إضاف ـ ًة إىل الوفيــات
المريبــة والمشــبوهة ألعمــدة الطغمــة العســكرية ،ترتــب عنهــا تــآكل
داخــي مســتمر للنظــام ومــن خــال ذلــك قدمــت خِدمــة للثــورة اللشــعبية
االلعنفيــة.
فرع حركة رشاد بوالية سطيف

بني األمس واحلارض احلراك هو األمل
إذا صحــت مقولــة أن التاريــخ يعيــد نفســه فلــن يجــد التاريــخ فرصــة
أفضــل مــن هــذه ليعيــد نفســه .وحــى لــو أخذنــا بعــن االعتبــار تغــر بعــض
الظــروف والتفاصيــل ،وألقينــا نظــرة إىل اخللــف وتحديــدا عقــب انتفاضــة
أكتوبــر  88حــن دخلــت اجلزائــر عهــد االنفتــاح والتعدديــة احلزبيــة ،الــذي
انتهــى بانقــاب نفــس األشــخاص الذيــن َقتلــوا الشــباب الثائــر يف أكتوبــر
عىل رشعية الصندوق يف يناير  .1992فبني  1992و 1995كان عدد ضحايا
االنقــاب بحســب اإلحصائيــات الرســمية  30.000قتيــل .لكــن الدولــة كانت
بــا رئيــس لتضعــه الطغمــة العســكرية واجهـ ًة مدنيــة تتســول بهــا رشعيــة
دوليــة .فعمــد العســكر إىل تنصيــب اليامــن زروال يف انتخابــات ال يختلــف
اثنــان عــى أنهــا مــزورة بــل شــديدة الزتويــر .تالهــا تعديــل دســتوري يف ســنة
 1996كان ي ِعــد بإخــراج البــاد مــن أزمتهــا األمنيــة والنتيجــة كانــت ارتفــاع
حصيلــة الضحايــا إىل  250.000و 20.000مختطــف.
ســيناريو مشــابه حــدث بعــد انتفاضــة الشــعب يف  22فربايــر .2019
العســكر يعينــون واجهــة مدنيــة وهــا هــم يعملــون عــى تمريــر تعديــل
دســتوري يفــي إىل إخــراج اجليــش ليقاتــل خــارج احلــدود .إذا تمــت هــذه
اخلطــوة فهــذا يعــي حتمــا أن العســكر سيكســبون المزيــد مــن الرشعيــة
الدوليــة وعندهــا حتمــا ســينتقمون مــن الشــعب رش انتقــام .شــاءت األقــدار

أ َّن مــن يصممــون عــى هــذا المســار اخلطــر الــذي ســيؤدي عــى المــدى
القريــب أو المتوســط إىل انهيــار الدولــة هــم أنفســهم عرابــو الســيناريو
األول ،األشــخاص أنفســهم أو جــزء منهــم عــى األقــل .هــل يمكــن أن تكــون
النتيجــة المعاكســة لـ»ولكــم يف القصــاص حيــاة» هــي «ولكــم يف عــدم
القصــاص مــوت»؟ الســيما أن الذيــن دمــروا البــاد يف التســعينات لــم
ينالــوا جزاءهــم المســتحق.
بحســب كثــر مــن الدراســات فــإن وبــاء الكورونــا هــو المخاض العســر الذي
ســينتهي بــوالدة نظــام عالمــي جديــد والعالــم لــن يعــود كمــا نعرفــه اليــوم
والــدول الفاشــلة ســتختفي وشــعوبها ســوف تعــرض يف ســوق العبوديــة
العالميــة اجلديــدة .إن هــذا احلــراك عــى الرغــم مــن أنــه لــم ينتقــل إىل احلالــة
الثوريــة بعــد إال أنــه يمكــن أن ينقــذ البــاد مــن مصــر مظلــم إذا عــاد إىل
المياديــن والســاحات يف النهايــة الشــعب هــو الوحيــد القــادر عــى الســماح
للتاريــخ بــأن يعيــد نفســه أو أن يكتــب تاريخــا جديــدا.
فرع حركة رشاد بوالية وهران
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مؤرشات اقتصادية للجزائر
ال يمكــن احلديــث عــن حلــول اقتصاديــة دون حــل المشــكل الســيايس
يف اجلزائــر :الرشعيــة والدولــة المدنيــة .فــا يمكننــا اخلــوض يف إصالحــات
ومحاربــة الفســاد والنهــوض باالقتصــاد دون نظــام رشعــي ،فهــذا النظــام
برهــن منــذ  1962عــى فشــله يف تســيري شــؤون البــاد .تابعنــا خطابــات
تبــون الــذي ال يكمــل جملــة وال تفهــم حــى مــا يقــول معتمــدا سياســة
األمــاين والتســويف .يقــول يف إحــدى خطاباتــه أن مداخيــل اجلزائــر مــن
عائــدات البــرول هــو  25مليــار دوالر ومــن عائــدات الزراعــة  25مليــار
دوالر .لذلــك ســنحاول إظهــار بعــض األرقــام الــي تبــن تضخيمــا كبــرا
مقارنــة بالواقــع.
ترصيــح وزيــر ســابق يف  2017أن اجلزائــر ســيكون لهــا اكتفــاء ذايت يف
القمــح علمــا اننــا اســتوردنا أكــر مــن  500ألــف طــن مــن القمــح إىل حــد
اليــوم .علمــا ان اجلزائــر تســتورد حــوايل  3ماليــن طــن ســنويا مــن القمــح.
أثنــاء اجتماعــات الــوزراء بالمــدراء المركزيــن يحــاول كل منهــم إظهــار
أنــه يقــوم بعملــه بإعطــاء أرقــام مضخمــة ومنهــا نصــل إىل الرقــم الوطين
األول إفريقيــا عــى الــورق لكــن الواقــع يشء آخــر.

المنتــوج الزراعــي مــن  2001إىل  2019ارتفــع مــن  5مليــار دوالر إىل 27
مليــار دوالر .لكــن ترصيــح تبــون عــى أن عائــدات الزراعــة  25مليــار دوالر
هــو كــذب وخطــأ فــادح .هنالــك فــرق بــن اإلنتــاج والعائــدات .هــذا يعــي
أن جــل اإلنتــاج يصــدر للخــارج وال يجــد اجلزائــري مــا يــأكل مــن القمــح.
مــا هــو تصديــر اجلزائــر مــن المنتوجــات الزراعيــة ؟ ومــا هــي عائــدات
اجلزائــر مــن المنتوجــات الزراعيــة ؟لنتابــع معلومــات أعطاهــا النظــام إىل
البنــك الــدويل بــن  1968و . 2017
ذروة التصديــر كانــت يف  2013ب  400مليــون دوال .فمــن أيــن جــاء تبــون
ب رقــم  25مليــار دوالر ؟ وكيــف يتكلــم عــى أخلقــة السياســة يف ظــل كل
هــذا الكــذب ولتضخيــم أللرقــام؟ علمــا أن الزراعــة ال تصنــع دخــا جبائيــا
للخزينــة العموميــة مــن دون الذيــن يدمجــون يف قطــاع الصناعــات
التحويليــة للمنتوجــات الزراعيــة .حــى وإن كان رقــم  25مليــار دوالر
صحيــح لكــن هــذا الرقــم يســتقطع منــه أجــور العمــال ،مــواد تصنيعيــة،
قطــع غيــار المعــدات ومصاريــف أخــرى مــا يعــي أن مداخيــل اخلزينــة
العموميــة ال يمكــن أن تكــون  25مليــار دوالر .
صــادرات اجلزائــر مــن الزراعــة بــن  1968و .2017يف  1969كانــت ،20%
وكنــت أفــل مــن  1%يف 2017
تأثري جباية المحروقات يف مزيانية الدولة:
 37%من مزيانية الدولة 2014
 36.8%يف 2015
 35.4%يف 2016
 39%يف 2017
 41%يف مزيانية الدولة يف 2018
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إجماليــة اجلبايــة مــن المحروقــات فقــد بلغــت  40%يف عــام ،2019
ومتوقــع ان ال تتجــاوز  34%هــذا العــام .يف ظــل الوضــع احلــايل دون
خطــة عمــل وال إســراتيجية واضحــة لتخفيــض اجلبايــة البرتوليــة عليــه
أن يأخــذ بحــل مــن اإلثنــن :إمــا إقــاع اقتصــادي غــر مســبوق (احلــل
األول) أو زيــادة اجلبايــة العاديــة (احلــل الثــاين).
كيف تتقسم اجلباية يف اجلزائر:
اإلرادات اجلبائية IRG/ TVA/ IBS 48%
اإلرادات البرتولية 35%
اإلرادات العادي 3.3%
اإلرادات األخرى 13.25%
احلــل األول :هــذه األرقــام تتطلــب نمــو اقتصــادي يتجــاوز  ،40%علمــا
أن اجلزائــر لــم تتجــاوز نســبة  8%منــذ  .1980أكــر نمــو اقتصــادي كان
يف  2003وبلــغ  .7%مــع ترقــب للبنــك الــدويل بركــود اقتصــادي باجلزائــر
يف حــدود .5%

أمــا احلــل الثــاين ،فهــو زيــادة اجلبايــة العاديــة مــن  3046مليــار دج إىل 4303
مليــار دج يعــي  41%بســبب انخفــاض اجلبايــة البرتوليــة .لــن يقلــع االقتصــاد
بــدون منظومــة سياســية رشعيــة وحــى الشــعب لــن يقبــل التضحيــة مــع هــذه
العصابــة الفاســدة.
وتبقــى حركــة رشــاد عــى مبادئهــا ومواقفهــا منــذ نشــأتها يف  2007وهــو
التغيــر اجلــذري االلعنفــي مــن أجــل دولــة العــدل والقانــون واحلكــم الراشــد.
د .نزيم طالب
عضو أمانة حركة رشاد

https://www.youtube.com/watch?v=3sAc_aO48_g

الرصاع داخل اجليش يطفو إىل السطح
أعلنــت ابــواق دعايــة نظــام العصابــة المســتجد عــن قــرار إقالــة
مجموعــة مــن ألويــة وضبــاط ســامون يف اجليــش قبيــل حفــل تخــرج
الدفعــات لهــذا العــام بأكاديميــة رششــال العســكرية الــذي أرشف
عليــه عبــد المجيــد تبــون .وقــد كان مــن بــن مســتقبليه أثنــاء مراســيم
التخــرج قائــد االكاديميــة الــذي كان قــد أصــدر قــرار اقالتــه يــوم 27
جــوان المــايض فقــط .لكــن يبــدو انــه احتفــظ بمنصبــه بقــدرة قــادر!
هــذا اخلــر لــم يفــائج الكثــر مــن اجلزائريــن المُهتمــن بالشــأن العــام،
فظــروف وحيثيــات مثــل هــذه القــرارات ليســت عاديــة أو مجــرد روتــن
يتعلــق بإحالــة ضبــاط ســامون للتقاعــد بعــد بلوغهــم الســن القانــوين،
وإنمــا ســبب رغبــة رئيــس الدولــة يف تغيــر قيــادات اجليــش هــو عــدم
توافقهــم مــع خطتــه وهــذا ظاهــر الن اجلــراالت الذيــن تمــت تنحيتهــم
منــذ إعــان مــوت قائــد االركان الســابق قايــد صــاحل يشــغلون مراكــز
حساســة ومقربــون منــه كثــرا ً مثــل مديــر مكتبــه ومرافقــه الشــخيص.

مديريــة األمــن الداخــي .هــذه احلملــة أطاحــت بكبــار اجلــراالت الذيــن
رافقــوا القايــد صــاحل طيلــة العــام المــايض منــذ اســقاط العهــدة اخلامســة
حــى يــوم تنصيــب تبــون واجهــة مدنيــة غــر رشعية حلكــم العســكر .وكانوا
يكن ُّــون العــداء للحــراك الشــعيب ومارســوا عليــه الضغــط واالعتقــال
والتنكــر والقمــع ،فمــن جهــة استحســن نشــطاء الثــورة الســلمية اإلطاحــة
بهــؤالء الظلمــة لكــن ليــس دعمــا ً للطــرف الــذي أســقطهم بــل ألن رصاع
األجنحــة هــذا أثبــت صحــة مــا كانــوا يرددونــه مــن شــعارات طيلــة أشــهر
وزادهــم ثبــات عــى المواقــف والمبــادئ الــي خلصهــا شــعار دولــة مدنيــة
ال عســكرية .أمــا تبــون فــا ينتظــر منــه عامــة اجلزائريــن ســوى تحقيــق
بعــض المطالــب االجتماعيــة البســيطة ويرونــه صغــر أمــام تجاذبــات
ورصاعــات أجنحــة قيــادة اجليــش الــي أوصلتــه لكُــريس الرئاســة بــدون
رشعيــة أو حــى كفــاءة قياديــة تذكــر.

وقــد تــم اعتقــال واتهــام العديــد مــن الضباط واجلــراالت يف اجليش بتُهم
ثقيلــة مُ تعلقــة بالفســاد واخليانــة العظمــى ،منهــم بوعــزة وســيين رئيــس

فرع حركة رشاد يف والية باتنة
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